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9 OKTOBER 2018 

De fietstocht was dit jaar weer geslaagd!! 
Ondanks dat de weersvoorspelling voor zondag 16 september tamelijk 
somber was, hadden toch 17 leden, waaronder 2 kinderen, zich 
opgegeven om mee te doen aan de 25 km lange fietstocht door de 
gemeente Laarbeek. Het weer bleek echter reusachtig mee te vallen en 
we hebben het grootste deel heerlijk in de zon gefietst door 
dorpsstraten, lommerrijke laantjes en bosrijk gebied. 
Uiteraard was ook de inwendige mens goed verzorgd met het 
uitgereikte lunchpakket. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een leuke tocht organiseren, 
want het blijkt dat een hoop leden hier met  plezier aan deelnemen!  
 

In onze vorige circulaire spraken we de hoop uit dat we minstens 2 
bowlingbanen moeten reserveren voor het bowlen op vrijdagavond 19 
oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 uur bij Fitland op de Suytkade, 
maar dan hebben we nog wat meer aanmeldingen nodig. 
De huur van de bowlingbanen wordt, zoals altijd, betaald door de 
buurtvereniging. De consumpties zijn voor eigen rekening. Ook jeugd 
en introducés zijn natuurlijk welkom!!  
Dus als je mee gaat bowlen, vul dan onderstaand strookje in en lever 
het vóór 15 oktober 2018 in bij Hein Hunnego of mail naar 
heinhunnego@hotmail.com 

Je kan je nog opgeven voor het bowlen op 19 oktober 

We gaan weer bowlen!!  

Ja, wij gaan / ik ga mee bowlen!!  

NAAM: ______________________________ HUISNR.: ____  

AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN  
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www.gheynspark.nl  Zoek op “Gheynspark” 

Voor de eerste keer Halloween op het Gheynspark?? 
  Al eerder zijn via email de leden van onze buurtvereniging uitgenodigd om mee te doen 
aan een Halloween avond op zaterdag 27 oktober 2018. Graag willen we de leden 
nogmaals hiervoor uitnodigen. 
Er zullen vanaf 17.00 uur spelletjes en leuke dingen voor de allerkleinsten zijn en voor de 
volwassenen een hapje en een drankje met een gruwelijk tintje in de tot een 
“Sprookstraat” omgetoverd Gheynspark. 
Als je dit een leuk idee vindt, vul dan onderstaand strookje in en lever het  
vóór 15 oktober 2018 in bij Christel Meesters op nr. 13 of Sandra Giesen op nr. 17. 
Bij te weinig aanmeldingen kan de Halloween helaas niet doorgaan! 

Ik vind een Halloween avond een leuk idee en doe hier graag aan mee! 

NAAM: ______________________________ HUISNR.: ____  

AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN  

 

Bedankje van Bert Allard 
Onderstaande kaart, bericht aan het bestuur en de leden, ontvingen wij van Bert Allard, 
van nummer 10, die al enige tijd in het hospice Valkenhaege verblijft. 
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